
Telewizja dozorowa: 
bezpieczeństwo, 
które się opłaca!
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Z wielu powodów 
systemy telewizji 
dozorowej są coraz 
częściej stosowane jako 
jeden z elementów 
w systemach 
bezpieczeństwa. 
Już sama obecność kamer 
działa odstraszająco 
na potencjalnych 
przestępców. Również 
ewentualne zagrożenia 
są wykrywane na bardzo 
wczesnym etapie, 
a odpowiednia i szybka 
interwencja pozwala 
ograniczyć straty.

Przy rosnącej liczbie 
źródeł zagrożenia 
i zwiększających się 
stratach, systemy 
telewizji dozorowej są 
niezwykle efektywnymi 
i niedrogimi środkami 
służącymi poprawie 
bezpieczeństwa ludzi, 
budynków i mienia.
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Przerwa w działalności firmy zagraża 

relacjom z klientami!

Planując wyniki finansowe firmy trzeba 

uwzględnić różnorodne czynniki. W wielu 

przypadkach najwyższy priorytet nadaje się 

dobrze znanym instrumentom biznesowym 

i marketingowym. Często zapomina się o tym, 

że krótka przerwa w działalności przedsiębior-

stwa może zachęcić nawet stałych klientów do 

rozważenia oferty konkurencji. 

Odzyskanie tych klientów, po powrocie do nor-

malnego trybu pracy, jest trudnym zadaniem, 

które na pewno zaangażuje znaczne zasoby 

ludzkie i finansowe. 

Według statystyk, 78% firm, które odniosły 

poważniejsze szkody, zakończyło swoją dzia-

łalność w przeciągu 3 lat od takiego zdarzenia 

z powodu utraty klientów i udziału w rynku, 

a także z powodu towarzyszących tym zjawi-

skom problemów finansowych.

Utrata wizerunku, spowodowana na przykład 

trudnościami w dostarczeniu towaru na czas, 

nie może być w ogóle wyrażona w kategoriach 

liczbowych.

Przytoczone powyżej fakty powinny być dla 

współczesnego menedżera wystarczającym ar-

gumentem, do podjęcia wszelkich koniecznych 

kroków zabezpieczających przed przerwami 

w działalności przedsiębiorstwa, a tym samym 

zabezpieczenia przyszłości firmy.

Technologia telewizyjna zapewnia 

przejrzystość

Systemy telewizji dozorowej mogą świadczyć 

cenne usługi, nie tylko w firmach, ale również 

w wielu innych dziedzinach. Dzięki nim łatwiej-

sze jest optymalizowanie procedur, wczesne 

wykrywanie zagrożeń, umożliwienie służbom 

ratowniczym (straży pożarnej, policji, itp.) 

błyskawicznego reagowania i uniknięcia strat 

lub zminimalizowania szkód. 

Oszczędności na kosztach ubezpieczenia

Z powodu coraz większej skali zagrożeń 

i wysokości wypłacanych odszkodowań, firmy 

ubezpieczeniowe żądają wyższych składek lub 

wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. 

W efekcie koszt zainstalowania systemu telewi-

zji dozorowej szybko się rekompensuje.

Bezpieczeństwo na przyszłość!
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System telewizji dozorowej działa 24 godziny 

na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie trzeba 

nawet siedzieć przed monitorem. Gdy tylko 

wystąpi nietypowe zdarzenie, system automa-

tycznie wysyła odpowiedni sygnał do wcze-

śniej ustalonego miejsca lub urządzenia (np. 

na telefon komórkowy). Dzięki temu można 

natychmiast podjąć właściwe działania w celu 

zminimalizowania strat. 

Wszechstronność

System telewizji dozorowej może pełnić wiele 

różnorodnych funkcji: 

■  Ochrona przed kradzieżami w sklepach, 

kradzieżami kieszonkowymi, kradzieżami 

bagażu.

■  Utrzymywanie ogólnego porządku i bezpie-

czeństwa.

■  Ochrona przed agresywnym zachowaniem 

zwiedzających, pasażerów, kibiców itp. 

■  Monitorowanie całych kompleksów budyn-

ków (również przemysłowych) lub pojedyn-

czych obiektów, takich jak wielopoziomowe 

parkingi, garaże, perony kolejowe, poczekal-

nie, recepcje, baseny, siłownie, windy, itp.

■  Zapobieganie aktom wandalizmu, gwałtom, 

napadom, sprzedaży narkotyków.

■  Rejestrowanie materiału dowodowego prze-

ciwko sprawcy przestępstwa. 

■  Monitorowanie dostępu do budynku lub 

wydzielonych stref.

■  Obserwacja i nadzór nad pojazdami oraz ich 

ruchem na parkingach, autostradach, w mie-

ście, w tunelach.

■  Monitorowanie terenów leśnych, stadionów 

sportowych itp.

■  Ochrona terenów i nadzorowanie ogrodzeń.

Po zainstalowaniu systemu telewizji dozorowej 

znacznie wzrasta jakość i szybkość interwencji 

dotyczących innych systemów bezpieczeństwa 

(systemy wykrywania i sygnalizacji pożarów, 

systemy wykrywania włamań i napadów, sys-

temu kontroli dostępu, systemy monitorujące 

instalacje techniczne, itp.).

Wiele różnych zastosowań:

System telewizji dozorowej może usprawnić 

procedury i zwiększyć poziom bezpieczeństwa:

■  Banki, instytucje finansowe

■  Biurowce

■ Więzienia

■ Lotniska

■ Stadiony

■ Hotele, restauracje

■ Sklepy, centra handlowe

■ Transport publiczny

■ Stacje kolejowe, tunele

■ Ambasady i budynki rządowe

■ Obiekty i instalacje wojskowe

■ Magazyny

■ Policja, straż pożarna

■ Centra logistyczne, spedytorzy portowi

■  Programy: „bezpieczne miasto”, „bezpieczna 

szkoła”….

■ itp.

Widzieć, wykrywać i reagować
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Building Technologies, jedna z wielu branż 

firmy Siemens, oferuje rozwiązania, które są 

idealnie dopasowane do potrzeb klienta i wy-

stępującego poziomu zagrożenia oraz chronią 

przed wieloma zagrożeniami, np.: pożarami, 

ulatnianiem się gazów, włamaniami i napada-

mi, nieuprawnionym dostępem, itp. Co więcej, 

wszystkie systemy bezpieczeństwa doskonale 

współpracują z systemami ogrzewania, wen-

tylacji i klimatyzacji dostarczanymi przez inne 

oddziały firmy Siemens oraz są dopasowane do 

usług świadczonych przez te działy. Systemy 

telewizji dozorowej oferowane przez branżę 

Building Technologies są doskonale dopaso-

wane do ogólnych koncepcji bezpieczeństwa 

i znacznie usprawniają ich działanie.

Systemy te spełniają wysokie wymagania 

i normy, niezależnie od typu budynku i zakresu 

działania.

Integracja wszystkich technologii firmy 

Siemens związanych z budynkami przynosi 

Siemens to synonim 
innowacyjności i bezpieczeństwa

klientowi znaczące korzyści i wartość doda-

ną, co znajduje wyraz we wszystkich etapach 

współpracy z klientem:

■  Doradztwo, planowanie projektów, montaż, 

przekazanie do użytku, szkolenia i konserwa-

cja: wszystko pochodzi z jednej ręki!

■  Profesjonalne rozwiązania, praktyczne kon-

cepcje – od małych instalacji, po gigantycz-

ne projekty na dużą skalę.

■  Systemy dozoru idealnie powiązane z bu-

dynkiem i organizacją systemów bezpieczeń-

stwa.

■ Łatwa integracja z istniejącymi strukturami.

■  Centra sterowania, monitorowania i za-

rządzania, urządzenia peryferyjne i usługi 

posprzedażne mogą być w łatwy sposób 

rozszerzane.

Reasumując oznacza to, że klienci firmy 

Siemens otrzymują dokładnie to, czego potrze-

bują, z perspektywą długoterminowej współ-

pracy i rozwóju.
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Oferujemy naszym klientom pełną gamę 

niedrogiego sprzętu zarówno analogowego 

jak i cyfrowego służącego do efektywnego 

zbierania i analizowania informacji wizualnych. 

Dzięki starannie dobranym pakietom opro-

gramowania, systemy działają w optymalny 

sposób we wszystkich zastosowaniach.

Trend: systemy cyfrowe

Systemy cyfrowe (sieci lokalne LAN / globalne 

WAN, urządzenia GSM) firmy Siemens cieszą 

się rosnącym zainteresowaniem. Jednym 

z powodów jest na pewno ich niemal nieogra-

niczona elastyczność. Oznacza ona błyskawicz-

ne i bezproblemowe przystosowywanie do 

nowych warunków pracy lub nowych wyma-

gań dotyczących bezpieczeństwa.

Wysoki stopień ochrony inwestycji

Dzięki modułowej budowie, rozszerzanie i uno-

wocześnianie systemu jest łatwe i niedrogie, 

co zdecydowanie wydłuża czas jego eksploata-

cji. To z kolei zapewnia długotrwałość i opła-

calność inwestycji. 

Ekonomiczne pod każdym względem

W każdym przypadku, czy chodzi o małą insta-

lację, czy też o projekt na dużą skalę, prze-

konującym argumentem na korzyść systemu 

telewizji dozorowej firmy Siemens są niskie 

koszty zakupu i eksploatacji.

Kamery CCD (1)

Kamery wideo są źródłem obrazu wysokiej 

jakości nawet w trudnych warunkach oświe-

tleniowych, zarówno w nocy jak i w dzień. Po-

zwala to na wszechstronne ich zastosowanie.

Cyfrowa transmisja danych wideo (2)

Bardzo wydajne urządzenie służące do przesy-

łania obrazów pochodzących z kamer wideo za 

pośrednictwem sieci ISDN/ADSL lub LAN/WAN.

System cyfrowej detekcji ruchu ze śledze-

niem obiektów (3)

System TELEMAT oraz kamery współpracują 

ze sobą podobnie jak ludzki mózg oraz oczy. 

Kamera, tak jak oczy, monitoruje wybrany 

obszar, natomiast system, podobnie jak mózg, 

automatycznie lokalizuje, ocenia i sygnalizuje 

zmiany obrazu. Zakres zastosowań systemu 

jest szeroki – od typowego monitorowania ob-

szarów na zewnątrz budynków, po sterowanie 

produkcją i zapewnianie jakości.

Krosownica wizyjna (4)

Krosownica wizyjna pozwala na dowolne 

przełączanie sygnałów z kamer na monitory. 

Przeznaczona jest zarówno do małych, jak i du-

żych instalacji. Ma modularną budowę i może 

być dowolnie programowana.

Cyfrowy rejestrator obrazu (5)

System do zapisywania i przesyłania obra-

zów wideo. Przekształca na postać cyfrową, 

zapisuje i przesyła obrazy, pochodzące z kamer 

analogowych, do centrum monitorowania 

w określonych odstępach czasu lub w odpo-

wiedzi na sygnał otrzymany z telefonu komór-

kowego, sieci lokalnej LAN, globalnej WAN, 

Internetu lub Intranetu.

Panel sterowania z monitorem (6)

Wygodny sposób sterowania funkcjami syste-

mu telewizji dozorowej zarówno lokalnie, jak 

i z centrum monitorowania.

System zarządzania (7)

Interaktywny system zarządzania telewizją do-

zorową wykorzystuje technologię internetową. 

Dzięki temu cały system telewizji dozorowej 

i wszystkie elementy systemów bezpieczeń-

stwa firmy Siemens mogą być sterowane przy 

użyciu myszy i techniki przeciągnij-i-upuść 

(drag-and-drop).

Gwarancja najwyższej jakości 
najnowocześniejszego sprzętu
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Ani gama produktów, ani dostępne systemy 

nie są dla nas najważniejsze - najważniejszy 

jest Klient i jego wymagania. Gwarantujemy, 

że zgodnie z życzeniami i wymaganiami na-

szego Klienta znajdziemy dla niego najlepsze 

rozwiązanie. Zawsze dotrzymujemy naszych 

obietnic.

Oczywiście bierzemy pod uwagę dotychczas 

stosowane środki ochrony, systemy zainstalo-

wane w budynku i ogólną koncepcję organi-

Indywidualna koncepcja bezpieczeństwa

zacyjną. Automatyczna obserwacja terenów 

i posesji przy użyciu kamer daje przede wszyst-

kim efekt odstraszający. Ponadto, umożliwia 

błyskawiczną, precyzyjnie ukierunkowaną 

interwencję. 

Wizualizacja i rejestrowanie w centrum moni-

torowania umożliwiają wykonywanie procedur 

postępowania opartego na udokumentowa-

nych zdarzeniach.

Klient
Otrzymuje raporty 
i statystyki

Monitorowane posesje
Przesyłanie sygnałów alarmo-
wych, obrazów i dźwięków

Centrum monitoringu
■  Potwierdzanie przychodzących 

sygnałów alarmowych
■  Weryfikowanie alarmów przy użyciu 

obrazów i dźwięku
■  Przesyłanie sygnałów alarmowych 

do centrum zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi (np.: policji)

Centrum służb interwencyjnych
Interwencja na miejscu zdarzenia 
wg określonego planu

Centrum zarządzania 
sytuacjami kryzyso-
wymi

Archiwum danych

Życzenia i wymagania klienta 
są dla nas najważniejsze.
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Siemens Sp. z o.o.

Building Technologies

Adres do korespondencji:

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

tel. (022) 870 87 00

fax (022) 870 87 01

www.sibt.pl

biuro.sbt@siemens.pl

Security Systems

Siemens SBT posiada oddziały w następujących krajach: 

Argentyna, Australia, Austria, Chile, Chiny, Dania, Filipiny, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, 

Hong Kong, Indonezja, Irlandia, Kanada, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, 

Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja Tajlandia, 

Tajwan, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

oraz przedstawicielstwa w ponad 80 krajach. 

Do grona Klientów naszej branży w Polsce należą między innymi: 

Kultura i Sztuka: Teatr Narodowy, Teatr Wielki, Pałac Prezydencki, Muzeum Czartoryskich 

(Kraków), Zamek w Malborku, Wawel, Muzeum Narodowe (Kraków), Kościół Mariacki, 

Pałac Karniewskich (Warszawa); 

Hotele: Hyatt (Warszawa), Panorama (Wrocław), Holiday Inn (Warszawa, Gdańsk), Mercure 

(Warszawa, Poznań), Hotel Sheraton (Warszawa), Hotel Continental (Kraków), Grand Hotel (Lublin); 

Transport: Porty Lotnicze: Okęcie, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań Ławica; Prom Po-

merania; Metro Warszawskie; 

Administracja Państwowa: Ministerstwo Gospodarki (Warszawa), MSZ (Warszawa), Urząd Rady 

Ministrów (Warszawa), PWPW (Warszawa), Mennica Państwowa (Warszawa), Sąd Najwyższy 

(Warszawa), Komisja Planowania URM (Warszawa), Najwyższa Izba Kontroli (Warszawa); 

Sieci handlowe: TESCO, Geant, IKEA; 

Przemysł paliwowy i energetyczny: Tłocznie gazu (Kondratki, Włocławek), Rafineria Gdańska 

(Gdańsk), Petrochemia Płocka (Płock), Elektrownia gazowa POLAR (Wrocław); 

Telekomunikacja: TP S. A., GSM Polkomtel, ERA GSM; 

Biurowce: Atrium Business Centem (Warszawa), Atrium Plaza (Warszawa), Atrium Tower 

(Warszawa), Warsaw Financial Center, Saski A/B, Unicentrum (Katowice), Puławska Financial 

Centem (Warszawa), Biurowiec Plaza 2000 (Warszawa), Fim Tower (Warszawa), Biurowiec BTB 

(Warszawa), Biurowiec BTA (Warszawa), Biurowiec 3M (Nadarzyn), Błękitny Wieżowiec (Warszawa), 

Wieżowiec TPSA (Warszawa).




